
Tisková zpráva po zasedání Rady města Bíliny,  
které se konalo 22. listopadu 2022 
 
Rada města pověřila starostku města svoláním Zastupitelstva města Bíliny 
v mimořádném termínu. Zasedání se uskuteční ve středu 30. listopadu 2022, kdy na 
programu bude složení slibu členy zastupitelstva, kteří byli omluveni z ustavujícího zasedání, 
a dále návrh na podání ústavní stížnosti proti rozhodnutím ÚOHS a rozsudku NSS související 
s obecně závaznou vyhláškou města č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her. Zasedání bude možné sledovat on-line na stránce 
https://live.publicstream.cz/bilina.  
 
Rada města schválila záměr prodeje dřeva vytěženého v rámci revitalizace parku 
Kyselka. Výzva obsahující bližší informace a podmínky prodeje bude v následujících dnech 
zveřejněna na webových stránkách města a webových stránkách Městských technických 
služeb Bílina. Dřevní hmota bude prodána jako celek zájemci s nejvyšší nabídkou 
s podmínkou vlastního odvozu. Přihlásit se bude moci kdokoli.  
 
Rada města vzala na vědomí informaci ředitelky Městských technických služeb Bílina 
k termínům veřejného bruslení na zimním stadionu. Plán veřejného bruslení na každý 
následující týden bude občanům města pravidelně zasílám prostřednictvím Munipolisu. 
Zároveň bude zveřejňován na webových stránkách Městských technických služeb Bílina 
a facebookových stránkách města.  
 
Rada města schválila termíny pro vítání občánků v roce 2023. V případě zájmu 
o slavnostní vítání novorozených dětí, které se v příštím roce uskuteční 7. března, 
13. června a 12. prosince, se prosím dostavte na matriku v 1. patře, s rodným listem dítěte 
a občanským průkazem alespoň jednoho z rodičů.  
 
Rada města schválila termíny svatebních obřadů na rok 2023. Svatební obřady se budou 
konat ve stanovených termínech vždy v sobotu v obřadní síni radnice. Konkrétní termíny 
budou zveřejněny na webových stránkách města. Zároveň bude možné opět využít svatební 
obřady konané v kanceláři matriky, a to každý první pátek kalendářního měsíce.  
 
Rada města rozhodla zadat zakázku na zajištění péče o opuštěná a týraná zvířata útulku 
AniDef, z. s., Žim, na období let 2023–2025. 
 
Rada města jmenovala předsedy a členy jednotlivých komisí. Komise zřízené radou tak 
budou moci svou činnost zahájit v nejbližších dnech. Přehled předsedů a členů komisí bude 
k dispozici na webových stránkách města.  
 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, schválila předpokládaný postup a časový harmonogram výběrového 
řízení na nového jednatele nemocnice následovně: 
1. podmínky výběrového řízení budou předloženy ke schválení na jednání valné hromady 

20.12.2022, 
2. začátkem ledna 2023 bude vyhlášeno výběrové řízení a bude probíhat inzerce 

a propagace výběrového řízení, 
3. uzávěrka přihlášek do výběrového řízení bude stanovena do konce února 2023, 
4. na jednání valné hromady 14. března 2023 proběhne vyhodnocení a předložení výsledků, 
5. nástup nového jednatele se předpokládá nejpozději od 15.06.2023. 
Tento krok navazuje na mimořádnou neplánovanou změnu jednatele nemocnice z června 
letošního roku. Rada města tak plní předchozí slib, kterým se zavázala vypsat na funkci 
jednatele výběrové řízení do 12 měsíců.  
 

https://live.publicstream.cz/bilina

